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«Становлення похідних груп ОУН-УПА на Черкащині  

1941-1943 рр.» 

Стаття присвячена організації основних похідних груп ОУН-УПА на 

Черкащині в період 1941-1945 рр. 

Усебічно проаналізувати становлення Української повстанської армії 

неможливо без дослідження діяльності збройного крила по всій території 

України. Актуальність даної проблеми очевидна. Через центральні області 

нашої держави рухалися похідні групи УПА на південь та схід, тому 

потрібно з'ясувати, як саме, за яких умов просувалися далі вглиб України 

підпільні загони.  Тема визвольного руху на Наддніпрянщині висвітлена 

фрагментарно, з історичних досліджень основну масу складає діаспорна 

література. Особливу цінність складають дослідження Б. Д. Чорномаза, який 

займається вивченням діяльності національно-визвольного руху на 

Уманщині.  

Мета статті – визначити основні напрями похідних груп УПА, дати 

характеристику основним провідникам Черкащини у Холодному Яру та 

Уманщині,  з'ясувати ставлення членів ОУН-УПА до місцевого населення та 

навпаки. 

На особливу увагу заслуговує діяльність ОУН-УПА на Центральній 

Україні в історичному районі «гайдамаччини» й «коліївщини», в районі 

Холодного Яру, який до 1924 р. був головним осередком українського 

спротиву проти «московсько-большевицьких» окупантів. Це ствердили самі 

більшовики, які писали, що «через свою географічну місцевість та своєрідну 

романтику» («кожне село й хутір – пам’ятник гайдамаччини») з відтіль 

«повзла задушлива петлюрівська діяльність аж до 1924 р.», а сам «Холодний 

Яр становив для радянської влади неприступну фортецю» (7, с.193). 

В системі сучасного територіально-адміністративного поділу назви 

«Уманщина» немає. Історик Ольга Діденко на основі ґрунтовного 

дослідження регіону довела, що Уманщина – це традиційна етнографічна 



назва території з центром в Умані, яка охоплює в нинішній Черкаській 

області Уманський, Христинівський, Монастирищенський, 

Катеринопільський, Жашківський, Звенигородський, Маньківський, 

Тальнівські райони; у Вінницькій області – Джулинський,  Теплицький 

райони; і у Кіровоградській області – частково Ново-Архангельський і 

Голованівський райони. Межі цього регіону відповідають межам колишньої 

адміністративно-територіальної одиниці, а саме Уманського полку часів 

Гетьманської держави. Територія Уманщини типова для будь-якого іншого 

регіону Центральної України. На Уманщині так само, як і всюди на Східній і 

Центральній Україні, незважаючи на майже стовідсоткове винищення 

більшовиками протягом 20-х і 30-х роках ХХ ст. найбільш активного, 

освіченого і національно свідомого елементу, у 1941-му році, після зміни 

окупаційних режимів місцеве населення не втратило здатності вчасно 

відчути проблиск надії на національне відродження. Серйозний збройно-

повстанський рух постав із української ініціативи, а це означало, що похідні 

групи ОУН, які прибули на Уманщину, знайшли сприятливе середовище для 

закорінення. Власне так було не лише на теренах Уманщини, але й , 

зрештою, по всій Східній і Центральній Україні.(6, с. 101)  

На Наддніпрянську Україну направлені найкращі сили. Одною з 

головних доріг на схід була для середньої групи дорога Проскурів – Вінниця 

– Умань – Кіровоград – Дніпропетровськ – Донбас.(4, с.75)  

На  східноукраїнських землях діяли створені відділи УПА та відділи, 

які рейдували з Волині, Полісся, частково – Галичини.(5, с. 103)  

Звичайно, головним тереном діяльності похідних груп мали стати 

східні області України. Саме там повинна була відбутися вирішальна битва 

між націоналістичною і комуністичною ідеологіями. 

Перші похідні групи ОУН проявили свою діяльність спершу в західних 

районах нинішньої території Черкащини – Монастирищанському, 

Христинівському, Уманському, Звенигородському, Жашківському, 

Маньківському і Тальнівському районах. Загони УПА охопили своїм 



впливом й інші райони Уманщини, а також на Холодноярщині, Канівщині і в 

лівобережних районах нинішньої Черкаської області. Місцевим населенням 

оунівці були сприйняті надзвичайно прихильно і з великим розумінням 

їхньої місії.(6, с. 100) 

У той час, коли на вищих щаблях політики дискутувалися питання 

майбутнього України у світлі відомих кроків німців, слідом за вермахтом на 

Схід рушили похідні групи обох проводів УПА. Бендерівці створили три 

похідні групи: Північну (М. Климишин), Середню (М. Лемик) і Південну 

(З. Матла), діяльність яких координував Д. Мирон («Орлик»). Таку ж 

кількість груп мали мельниківці. Ними керував О. Кандиба (Ольжич). Як 

показала на допитах в НКВС обласний провідник ОУН(СД) Буковини 

«Мотря» (А. Галицька), обидва проводи ОУН послали на Схід до 

10 тис. членів. Згаданий вище М. Климишин, говорить про 7 тис. чоловік.  (3, 

с. 47) 

Цілий рух на Наддніпрянщині очолив Олег Кандиба (Ольжич). Він 

створив при собі Центральне Керівництво. Оцінюючи можливості та засоби 

революційної роботи на Наддпірянщині, в оперті на доручення ПУН, 

Центральне Керівництво вказувало всім членам гнучко послуговуватися 

усіма формами дії на поверхні життя. (4, с. 75) 

На теренах наддніпрянської України з допомогою волинських відділів 

УПА виникає УПА-Південь, якою командує Провідник Генеральної Округи 

ОУН на середньо-східних українських землях О. Грабовець (1911-1944, 

загинув у боях з більшовиками на Вінниччині 10 червня 1944 р.). Відділи 

УПА на Уманщині і в Холодному Яру, з огляду на наступ ЧА, поступово 

припинили існування, хоч про деякі відділи та боївки відомо ще на осінь 

1944 р. (5, с. 103) 

Можливості використання місцевості й традицій Холодного Яру для 

розгортання повстанської дії в Південній Україні розглядалися в 

повстанських штабах на Волині і для ствердження тієї можливості вже в 

червні вислано звідтіль рейдуючий відділ УПА, який пройшов через 



Житомирщину, Тернопільщину (інший такий район з історичними 

традиціями) і через Черкащину, добився до Кіровоградщини, де мав зустріч з 

керівником ОУН Кіровоградської області – Безпалько. Можна сказати, що 

цей рейдуючий відділ заініціював створення УПА-Південь. (7, с. 193). Про 

відділи створені на території східноукраїнських земель відомо небагато. 

Появу перших боївок на Уманщині і в Холодному Яру «Звіт про діяльність 

ОУН на східноукраїнських землях» датує осінню 1943 р. Тоді ж розпочалося 

створення таких боївок і на Одещині. Постали тут два відділи УПА. Одним із 

перших відділів у Холодному Яру командував Іван Білик («Костя»), на 

Уманщині діяв відділ командира Осип Безпалько («Остапа», «Іван»)(6, 

с. 118), обоє із східної України (5, с. 103).  

Про Івана Білика («Костя») відомо, що він був студент берлінської 

політехніки, з досконалим знанням німецької мови, Білик-«Кость» прибув у 

Південну Україну як перекладач при штабі «ляйбстандарте Адольф Гітлер». 

В 1941 р. в рядах лябстандарте відзначився у боях та отримав орден 

Залізного хреста. Після відвороту лябстандарте з Ростова, І. Білик, член ОУН, 

нав’язав на Донбасі контакти з українським самостійницьким підпіллям та 

почав йому допомагати всім, включно зі зброєю. В червні 1942 р. 

лябстандарте забрали з України, але І. Білик залишився в штабі СС-фюрера 

Дон-Доець в Сталіно. Євген Стахів, що очолював тоді підпільну мережу в 

Сталінській області, згадує про І. Білика: «І тут Білик… виконував підпільну 

роботу зв’язкового, інформуючи підпілля про всі заходи СД і гестапо. Він 

подавав вістки про планові арешти, ревізії і інші терористичні акції німців, 

допомагав влаштувати зв’язки із заарештованими революціонерами, сприяв  

їхньому звільненню, виявляв агентів гестапо і сексотів НКВД. Одного з 

більших його дій було звільнення цілої групи арештованих підпільників у 

Маріуполі у серпні 1942 р.; що він зробив разом з іншим перекладачем і 

членом підпілля, псевдо Ковжун. У цьому часі Білик також викрав таємну 

інструкцію СД в Україні, яку була передрукована в органі головного проводу 

ОУН «Ідея і Чин».  



В лютому 1943 р. в зв’язку з новим перенесенням, Білик перейшов 

цілком у підпілля, в розпорядження Юрія Леміша. Виступаючи у 

військовому мундирі, вже в підпіллі, Білик зумів звільнити низку в’язнів з 

німецьких концентраційних таборів в Ігрині, Мелітополі і Кривому-Розі та 

отримуючи харчі для підпільників із німецьких магазинів. В серпні 1943 р. 

Білик організував широку атентатну акцію проти найбільш зненавиджених 

гестапівців і їх вислужників,що були підпільними судами засуджені на кару 

смерті. Акція ця дуже занепокоїла німців і вони проголосили по всій 

Південній Україні гончі листи із фотокартками «Костя» і визначили за його 

голову високу нагороду. В жовтні Білик перейшов до групи УПА-Південь 

(Уманщина), де в штабі групи очолив відділ розвідки. В травні 1944 року під 

час великих боїв групи УПА-Південь з більшовиками, Білик загинув. Варто 

зазначити,що група І. Білика-Костя складалася майже включно з місцевих 

українців (7, с. 156). 

Окрім керівництва відділом УПА на Уманщині, у  Кіровоградській 

області підпільну організацію ОУН очолив Осип Безпалько («Остап», «Іван», 

«Андрій», «Задорожній»). (6, с. 118) Не зовсім правильні відомості про нього 

подає Л. Шанковський у праці «Похідні групи УПА». Він називає його 

Маріяном Мартином і твердить, що він за походженням зі Львова. Він був 

взірцевою особистістю своєї епохи. Ще до 1939 року проявив себе, як умілий 

організатор, високо свідомий патріот. У 1934 році ув’язнений поляками за 

націоналізм. З ув’язнення вийшов у 1937 році. Знову включився у боротьбу. 

У 1939 році очолив стихійне повстання проти поляків на Золочівщині. Із 

1941-1943 років був окружним провідником ОУН на Кіровоградщині. Укінці 

1942-го року за розпорядження ПУНу перейшов до Умані. На Уманщині 

очолив окружний провід ОУН. У 1943 році на деякий час окружний провід в 

Умані отримує статус обласного. Досі не з’ясовано – Київської області чи 

Дніпропетровської. Це могло бути пов’язане з тим, що і в Києві, і в 

Дніпропетровську  німці майже повністю ліквідували провідну версту ОУН. 

Відомо, що в підпорядкування Уманського міського проводу входило 



декілька окружних проводів. Поки що відомо про двох їхніх провідників 

О. Губаря та І. Лисенка. 

До осені 1943 року «Остап» організував на Уманщині відділи УПА. У 

1944 році разом зі з'єднанням куренів Східної та Центральної України, що 

стали іменуватися УПА «Південь», за розпорядженням ПУНу він переходить 

на Західну Україну. До 1946 року «Остап» перебував на керівних постах в 

частинах УПА на Золочівщині. У 1947 році разом із своїми трьома 

побратимами був оточений загоном емгебістів у бункері неподалік рідного 

села. Вистрілявши всі набої, націоналісти виконали першу заповідь Декалогу 

і останні кулі використали для себе. (6, с. 119) 

Прикрим є те, що ніде не згадано про останнє його перебування на 

Уманщині і Кіровоградщині. Останній раз він був тут восени 1944 року. 

Історія, даного візиту «Остапом» Наддніпрянщини зафіксована в одній із 

обвинувальних справ на людей, котрі добре його знали. Опинившись у 1944 

році на Західній Україні, «Остап» перебрався в Румунію і там якимось 

чином, використовуючи зв’язки ОУН з румунськими льотчиками, на 

румунському літаку перелетів фронт і мав на меті приземлитись на парашуті 

в районі Умані. Але пілот помилився і Безпалько приземлився неподалік від 

Кіровограда. Приземлення відбулося невдало, бо він поламав ногу. Тиждень 

довелося переховуватися в лісі, а потім пішки з товаришем добиратись до 

Умані. (6, с. 120) 

Підпільно УПА продовжувала свою діяльність. Під кінець літа 

кількість груп УПА збільшилась з приходом нової групи із Полтавщини, що 

її привів «Дід Тарас» (брав участь у повстанській боротьбі в Чорному Лісі із 

чорноліською сотнею Хоми прибув на Закерзоння, де брав участь в боротьбі 

УПА), що в 1920-1923 роках командував повстанським загоном в тих 

околицях. До ГК УПА відійшов звіт про ці починання й прохання допомогти 

людьми і зброєю.(7, с. 193) 

За свідченням учасника національно-визвольних змагань на Уманщині 

провідника Усенка Дмитра Корнійовича, що підтверджують дані, почерпнуті 



з архівів, через кілька днів німецької окупації першим з’явились члени 

похідної групи Коханьчук Володимир («Дмитро Тимченко») і Михайлюк 

Роман («Петро Думка»). Перше село, в яке вони прибули, зветься 

Краснопілка (на той час Гайсинського району Вінницької області, а нині 

Христинівського району Черкаської області) (6, с. 101).  

Потрібно звернути увагу на те, чому саме в селах на Уманщині 

проводила свою діяльність УПА. Природні умови району не дають широких 

можливостей для вибору такого місця, яке б забезпечувало надійне 

маскування і розміщення таємних баз. Місцевість навколо Умані в 

основному відкриті поля з дібровами, які давали змогу переховуватись 

невеликій кількості людей та готувати операції. (6, с. 149) 

Неможливо не згадати територію та населення Холодноярщини. На 

західній межі Південної України дрібні партизанські загони були на 

Чигиринщині, в районі Холодного Яру та в лісах «Зелена Брама» вздовж 

р. Синюхи. Всі ці відділи були дуже дрібні, які ніколи не мали більше як 50 

чоловік. Похідні групи, за винятком загону Андрія Куценка на Чигиринщині 

та частково Дулепи в північній та західній Кіровоградщині, не були 

організовані радянським штабом і складалися із місцевого елементу, що був 

незадоволений німецькими порядками. Ці самочинні партизанські загони 

діяли вже в 1942 році і їх діяльність проявлялася, в тому, що вони до своїх 

районів не допускали німців. Такими були партизанські загони в районі 

Холодного Яру та  «Зеленої Брами», а також на Черкащині. З організованих 

загонів – загін Куценка в Чигиринщині мав завдання робити саботажі на 

залізничному шляху Фастів-Дропропетровськ, дуже важливого для 

постачання фронту, а загін Дулепи, про який уже була мова – виконував 

терористичні завдання – карав без розбору «изменников родины», в 

основному українських самостійників. 

Варто підкреслити, що створені ОУН (СД) нелегальні націоналістичні 

організації в Наддніпрянській Україні в 1941-1943 рр. помітно різнилися від 

підпільних осередків бандерівців на західноукраїнських землях. По-перше, 



вони головним чином складалися з місцевих жителів, які не пройшли 

ідеологічного вишколу на засадах українського організованого націоналізму і 

за своїм світоглядом були прихильниками демократичного націоналізму 

часів Центральної Ради та УНР, а то й колишніми комуністами і 

комсомольцями. По-друге, ці організації за своєю внутрішньою побудовою 

не сприймали беззастережно один з стержневих принципів ОУН – принцип 

монократизму, безоглядного підпорядкування своїм зверхникам. По-третє, 

члени зазначених організацій у переважні у більшості працювали легально у 

створених німцями окупаційних установах і були добре відомі загалу; крім 

того, вони не завжди мали досвід конспіративної роботи і легко ставали 

жертвами дій каральних органів. (3, с. 53) 

Про співпрацю та запозичення одне в одного досвіду згадує 

Стіборський, який прибуває зі зв’язками до наддніпрянців, що з 

передвоєнних часів мали відношення до українського націоналізму. 

Нав’язуються контакти «західняків» і «східняків», у перших зустрічах іде 

гарячковий обмін думками, прибулі спрагнені пізнання обставин і людей на 

Наддніпрянщині; занурюються у життєвий вир, намагаються вихопити з 

нього все найхарактерніше. Наддніпрянці із захопленням пізнають 

духовність націоналізму та його революційні думки. Лави членів організації 

поповнилися новим місцевим елементом (4, с. 75) Івана Кольби, Івана 

Євтушенко, (6, с. 109) Харитона Барченко, Павла Берегуля.(5,с. 349) Велика 

кількість кадрів зосереджених тут, дала змогу на деякий час, до відтягнення 

сил далі на Схід, широко поставити підпільну роботу на провінції, не 

минаючи й невеликих сіл. (4, с. 75) 

Яка мета стояла перед такими відділами? Перш за все, заявити 

українську військову присутність на східноукраїнських землях, показати, що 

українці можуть творити свою армію, свою державу. Більш ніж дієво 

присутність УПА українського руху підтверджувалась боями, які вели 

повстанці з німцями, з поліцією і червоними партизанами. Нарешті, прихід 

УПА в ті краї був виявом здатності боротися за українське майбутнє і 



засобом до агітації  та пропаганди через мітинги, збори, роздані населенню 

книжки та брошури, особливо листівки. (5,с.104)   

Зазвичай, групи з’явилися в конкретних регіонах, вже маючи певну 

підготовку до виконання поставлених проводом завдань. Вони були 

укомплектовані з декількох осіб, мали чітко розроблені маршрути, адреси 

людей, які могли виявити їм сприяння і надати допомогу. Кожен член мав і 

персональне завдання, яке обумовлювало його функції в структурах ОУН, 

котрі ще треба було творити на визначених кожній групі теренах.(6, с. 101) 

Похідні групи ОУН-УПА мали завдання надаючи допомогу гітлерівцям 

в організації громадського і господарського життя на звільнених від 

радянської влади територіях України, водночас закладати структури 

майбутньої української влади за словами одного німецького документа, 

«похідні групи ОУН» «під прикриттям виконання завдань по підтримці 

порядку, як-то: призначення бургомістрів створення міліції, боротьба з 

євреями і комуністами» проводили й свою політичну роботу (3, с. 47). 

Загальну мету похідних груп обох фракцій ОУН у стислій формі 

сформував мельниківець О. Жданович («Штуль»): «Було ясно, що вибух 

німецько-советської війни вимагатиме від нас швидкої і рішучої дії, щоб в 

момент замішання, в момент, коли новий наїздник ще не буде закріплений, 

зайняти й розбудувати позиції для спільної боротьби.» 

Як пише відомий дослідник ОУН-УПА й учасник тих подій «похідні 

групи були своєрідною політичною армією; вони одержували накази, йшли 

вперед і падали, як вояки на стійці.» 

 Відразу між похідними групами обох проводів ОУН розгорнулася 

гостра конкурентна боротьба. Бандерівці прагнули будь за що не допустити 

попереду себе мельниківців, затримати їх на кордоні. З цією метою 

виставлялися, так би мовити, «залоги». Для їх особового складу, як згадує 

мельниківець С. Касіян, «накази бандерівців залишалися дуже строгі, 

спиняти в разі потреби силою, не вагатися і стріляти, бо «мельниківці» це 



зрадники ОУН». І треба сказати, що перевага виявилася на боці прихильників 

С. Бандери. 

Важливим аспектом даної проблеми є сприйняття галичанами, 

волинянами, поліщуками населення Наддніпрянщини. Про даний регіон 

М. З. Чубай згадував, що  саме Наддніпрянщина «дала» Західній Україні 

Донцова, Петлюру. У 1917 році тут  уперше подано гасло до національної 

революції. Ми зустріли твердих самостійників, колишніх петлюрівських 

повстанців, які вже з повним довір’ям говорили з нами про повстання в 20-х 

роках ХХ ст., про голод 1933 року. З пієтизмом згадували Петлюру, нічого, 

правда, не знали про Коновальця, Бандеру. (2, с. 35)  

Стосовно сприйняття ОУН-УПА місцевим населенням, то  не рідко 

воно розглядало членів похідних груп як переодягнутих німців, котрі 

володіють українською мовою.(3, с. 47) Більшість жителів сходу сприймали 

похідні групи позитивно. Гостинність у селах була незабутня. (2, с. 35) 

М.З. Чубай розповідає, як відбувалися збори у селах Кочержинці та 

Синиця, а також влаштування в селі Громи 10 серпня 1941 року першого 

величавого районного Свята Державності: «сотні людей йшли походом у 

чвірках, піднесено було синьо-жовтий прапор, з трибуни, на якій був портрет 

Є. Коновальця, виголошували промови оунівці та представники місцевої 

української влади. Співали пісню «Вже воскресла Україна». Не лише у 

місцевого населення, але й у членів похідних груп з'явилося, ще більше 

завзяття та нові сили провести таке ж свято в м. Одесі».( 1, с. 418) 

Зовсім інше ставлення до упівців було у німців. В районі с. Громи, як 

згадує М. З. Чубай, коли він проходив лісом з одного села в друге в 

«дубанці» з сино-жовтою опаскою на лівому ремені (мовляв тутешня 

міліція), німці, які ще тут шниряли по лісах за більшовицькими 

«партизанами», яких, до речі, не було (були лише дезертири з ЧА), 

побачивши рубашку, а не бачачи з правого боку синьо-жовтої опаски 

націлились стріляти… 



Коли підійшли ближче їм М. З. Чубай  пояснив німецькою мовою, що 

він «міліціонер на службі гуманської військової комендатури», документа не 

вимагали лише вилаяли німецькою мовою досхочу, чого швендяюсь по лісу, 

але пропустили.  

Далі  відбувалися збори в селах Максимівці, Юрківці, Любашівці, а 

тоді через села Черповоди, Ладижинка і Текучу добилися 11 серпня1941 року 

до села Вербової на шляху Гумань – Первомайське у  Одеську область. (1, 

с. 419) 

Деякі  політично-негативно налаштовані особи із  Галичини, говорили, 

мовляв на Наддніпрянщині упівці будуть «воєводами», або «комісарами». Ні 

– відповідали вони тоді – «на самостійній Наддніпрянщині «комісарами 

будуть наддніпрянці», а ми будемо в них замітачами, якщо приймуть нас на 

працю.» 

М. З. Чубай говорить про організацію влади в селах: Вербовій, 

Крутенькому, Семидубах, Руській та Березівці. «В одному із сіл дальшого 

району ми зустріли колишнього петлюрівського повстанського отамана (не 

згадую прізвища, бо  може живе), з яким ми поговорили про всі політичні 

питання по душам. Був він прекрасно проінформований про міжнародне 

положення, політичні проблеми на Заході, боротьбу УВО-ОУН і само-собою, 

духом був справжнім націоналістом:у нас не було з ним в ідеологічній і 

політичній постановці розходження ні на йоту. Хоч у цьому селі він не був, 

як казав, дома, то про те вгощав нас по-українськи. Ми тут засиділись на два 

дні (11-13 серпня). З «другом-отаманом», як ми його називали ми 

домовились про майбутню співпрацю в спілці ОУН, коли вже налагодимо 

мережу по всій області. До речі, з другом отаманом довелося опісля 

зустрічатись та познайомитись з його дуже культурними та 

націоналістичному дусі вихованими дітьми. До місця його пізнішого 

проживання ми відправили для організації сітки ОУН двох наших друзів, які 

невдовзі, при допомозі «друга-отамана» створили першу в області постійну 

мережу, складену з наддніпрянців.»( 1, с. 419) 



Переоцінити діяльність ОУН-УПА на територій Центральної та Східної 

України важко. Місцеве населення було готове до змін, на що вказує склад 

груп на Черкащині, які укомплектовувалися із місцевих жителів. У даному 

регіоні потрібні були хороші організатори для боротьби за власну країну. 

Свідомих українців, які могли захистити себе, власні сім'ї  та створити, 

розбудувати українську державу, винищила радянська влада в 20-30-х роках 

ХХ ст. Наддніпрянці, які уціліли від жорен репресивної машини, прагнули 

будь-що звільнитися з під влади більшовицького режиму, тому вони 

прихильно ставилися до братів-українців, які приходили із Заходу. Ми 

сміливо можемо це стверджувати, опираючись на свідчення учасників даних 

подій. Власне для українців, було  важливо об'єднатися в одну державу не 

залежно чи жили вони на сході, центрі, заході України. 
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